
 
Uchwała  Nr XXII / 267 /2009 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 27 marca  2009 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości  
na okres powyżej 10 lat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy 
Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1 

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 250 m2 będącej własnością 
Gminy Pawłowice, położonej na terenie Krzyżowic, opisanej jako działka nr 1139/164 karta mapy 4  
dod. 3. na okres powyżej 10 lat  w  drodze przetargu z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII / 267 / 2009  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości  

na okres powyżej 10 lat 
 

 
Przedmiotem niniejszej Uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części 
nieruchomości pod lokalizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drodze przetargu 
na okres powyżej 10 lat. 
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest nr działki 1139/164, k.m. 4 d. 3, obręb Krzyżowice.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 1139/164 znajduje się na 
terenach oznaczonych symbolem K tereny oczyszczalni ścieków. 
Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania przedmiotowej nieruchomości Wójt Gminy 
Pawłowice przedstawia Radzie Gminy uchwałę, celem wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy w drodze przetargu. 
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